Dopravné značenie na ceste I/9 pri obci Nitrica
Zákaz predchádzania pred úsekom pri obci Nitrica
smerom z Novák do Trenčína

Súčasný stav k 13.03.2019
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Koniec zákazu predchádzania na úseku pri obci Nitrica

Návrh Komplex centrum:
1.Odstrániť dopravnú značku
2.Umiestniť na ľavú stranu cesty dopravnú značku zákaz
predchádzania „B 29a“ s prípadnou doplnkovou tabuľou
„traktory predchádzať dovolené“
3.Doplniť vodorovné značenie – plná čiara
Zdôvodnenie:
1. Pri predchádzaní nákladného vozidla alebo autobusu vodič nevidí
počet vozidiel pred vozidlom, ktoré predbieha, stáva sa, že sú pred
predbiehaným vozidlom ďalšie 3 – 4 vozidlá
2. Pri predchádzaní vozidlá jazdia často vyššou rýchlosťou ako je
dovolená max. rýchlosť 90 km/hod.
3. Po predchádzaní vozidla alebo vozidiel je riziko zrážky s vozidlom,
ktoré spomalí na ceste I/9 a odbočuje pomalou rýchlosťou smerom
doľava, ak ide oproti vozidlo alebo často viaceré vozidlá, musí zastať
aj stáť na ceste I/9.
Hrozí v križovatke alebo pred križovatkou zrážka viacerých vozidiel.
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Koniec zákazu predchádzania medzi dvomi križovatkami
pri obci Nitrica

Návrh Komplex centrum:
Odstrániť dopravnú značku B 29b
Zdôvodnenie:
1. V ďalšom úseku cesty I/9 je križovatka s odbočením
doľava, odbočujúce vozidlo musí spomaliť alebo v prípade
povinnosti dať prednosť oproti idúcim vozidlám,
musí zastať stáť na ceste I/9.
2. Riziko vzniku havarijnej situácie, zrážka s vozidlom, ktoré
predbieha vozidlá vyššou rýchlosťou s vozidlom, ktoré
spomalí alebo zastane na ceste I/9 a odbočuje doľava, ako
aj s oproti idúcim vozidlom alebo vozidlami pri možnej
hromadnej nehode.
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B 29a
Zákaz vzájomného predchádzania mimo motocykla
bez postranného vozíka (bez sajdky).
Predchádzanie vozidiel je všeobecne dovolené, ale
v miestach, kde by bolo predchádzanie nebezpečné a
kde sa nachádza táto značka, je predchádzanie iných
vozidiel zakázané.
Používa sa v súvislosti s vodorovnou dopravnou
značkou pozdĺžna súvislá čiara.
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